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powietrzu. Urządzenia: - Twister+wahadło - Pylon + wyciąg+wyciskanie siedząc - Pylon+ 

prostowanie pleców + ławka - Pylon + prasa nożna + wioślarz - Pylon + orbitek+ biegacz - Biegacz 

wolnostojący - Wioślarz wolnostojący - Pylon + drabinka + podciąg - Orbitek wolnostojący - Tablica 

informacyjna Zestawy do ćwiczeń muszą w widocznym miejscu posiadać instrukcję obsługi - zasady 

użytkowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu 

użytkowania, zapobiegającemu trwałym uszczerbkom na zdrowiu 10. Inne elementy małej 

architektury - chodniki,ławeczki, kosze na śmiecie,stojak na rowery - chodniki o pow. 163,40m2 z 

kostki brukowej gr 6 cm , ławki betonowe szt. 10, śmietniki szt 2 - betonowe, , stojak na rowery 

pięciostanowiskowy szt. 1. 11. Szczegółowy opis wykonania zawarty jest w projekcie budowlanym. 

12. Bezpieczeństwo Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane 

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich 

kartami technicznymi podanymi przez producentów. Wszystkie urządzenia sportowe, rekreacyjne oraz 

rehabilitacyjne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie 

spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi 

normami (PN-EN 1176-1;2009,PN-EN 957-1;2006, PN-EN 957-2;2005, PN-EN 957-4;2007, PN-

EN957-7:2002, PN-EN 957-8:2002, PN-EN 957-9:2005 Wykonawca dla wszystkich urządzeń 

dostarczy instrukcję konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej. Wszystkie nazwy własne 

materiałów i nazwy producentów, użyte w SIWZ dokumentacji projektowej , przedmiarach robót 

powinny być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie 

w projekcie, a do realizacji zamówienia mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o 

parametrach równoważnych, tj. nie niższych niż przewiduje projekt lub założenia Zamawiającego, a 

wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca.. 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.31.61-5, 45.11.27.20-

8, 45.11.27.23-9, 45.11.27.20-8, 45.21.21.40-9, 37.44.00.00-5. 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 

 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu 

składania ofert, wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100). Przy 

wnoszeniu wadium należy podać znak sprawy: In. 271.3.2014 Wadium może być wniesione w jednej 

lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 275 z późn. 

zm.). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 

rachunku Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział Czermin nr rachunku: 55 9183 1028 

2005 5000 5063 0002 

 

III.2) ZALICZKI 



 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wymagane jest 

złożenie stosownego oświadczenia . Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana, na podstawie 

złożonego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust.1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz dokumentów określonych w pkt. 9.1.siwz 

 

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wykaz, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem przed upływem terminu składania ofert w 

niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , co 

najmniej ; jednego zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych odpowiadających 

rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach którego Wykonawca 

wykonał jedno boisko z nawierzchnią z granulatu gumowego o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł 

brutto z podaniem dla każdej ujętej w wykazie roboty ich nazwy, wartości wykonanej roboty, terminu 

rozpoczęcia i zakończenia, nazwy i adresu Zamawiającego oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie. (w przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne 

doświadczenie). Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana, na podstawie dokumentów 

określonych w pkt. 9.1.siwz 

 

    III.3.3) Potencjał techniczny 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku. Ocena spełniania tego warunku będzie 

dokonywana, na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz dokumentów określonych w 

pkt. 9.1.siwz 

 

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca wykaże że dysponuje Kierownikiem 

budowy - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Niniejsza osoba powinna - 

posiadać łącznie: a) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika 

budowy/Kierownika Robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami w zakresie konstrukcyjno-

budowlanym Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 



1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego odpowiadające wymaganiom , do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie uznaje 

się te dokumenty jako obowiązujące. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana, na 

podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 

22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie dokumentów określonych w pkt. 

9.1.siwz 

 

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: oświadczenie zgodne z załączonym wzorem Ocena 

spełniania tego warunku będzie dokonywana, na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz 

na podstawie dokumentów określonych w pkt. 9.1.siwz 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; 

    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 



odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2. 

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

 

oferta,zestawienie cen istotnych elementów ,oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu,wykaz robót powierzonych podwykonawcom, parafowany wzór umowy 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
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